
ВЕРГУШВС ЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

31 березня 2016 року № 15

Про план роботи виконкому 
на II квартал 2016 року

Забезпечуючи виконання самоврядних та делегованих державою 
повноважень, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ :

1. Затвердити план роботи виконкому сільської ради на II квартал 2016 
року, (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконкому, члена виконкому Скічко Л.Г.

Сільський голова Т.І. Горбенко



Додаток до 
рішенням виконкому 
від 31.03.2016 року№15

ПЛАН
роботи виконкому сільської ради 

на II квартал 2016 року

1. Засідання виконавчого комітету

квітень
1. Про організацію проведення оплачуваних 

громадських робіт для осіб, 
зареєстрованих як безробітні.

Регламент
роботи
виконкому

квітень Т.І. Горбенко

2. Про утримання в належному стані 
кладовищ , інших місць поховання та їх 
охорона.

квітень
Т.І. Горбенко

3. Про організацію відзначення 9 травня 
Дня Перемоги.

квітень Т.І. Горбенко

4. Про роботу щодо збирання 
транспортування, утилізації та 
знешкодження побутових відходів.

квітень

травень
і. Про організацію літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей в літній період 2016 
року

Регламент
роботи
виконкому.

травень Т.І. Горбенко

2. Про підсумки громадського огляду умов 
проживання дітей позбавлених 
батьківського піклування.

травень Т.І. Горбенко

3. Про вирішення земельних спорів у 
порядку встановленому законом.

травень Т.І. Горбенко

червень
1. Про здійснення виконавчим комітетом 

сільської ради делегованих повноважень 
органів виконавчої влади за 1 півріччя 
2016 року.

Регламент
роботи
с/ради

червень Т.І. Горбенко

2. Про стан розгляду звернень громадян в 
виконкомі сільської ради за перше 
півріччя 2016 року.

червень Т.І. Горбенко



Закони України, Укази та Розпорядження Президента України , Постанови Кабінету 
Міністрів України, розпорядження голови районної та обласної держадміністрації 
власні рішення, хід виконання яких розглядатиметься в оперативному порядку .

1. «Бюджетний Кодекс України за 2015 рік»
2. «Земельний Кодекс України»
3. «Про місцеве самоврядування в Україні»
4. Закон України « Про засади протидії корупції»
5. Закон України « Про охорону дитинства».

Розпорядження голови облдержадміністрації

Від 15.04.2004 № 183 № «Про дотримання вимог законодавства щодо раціонального 
використання земель, порядку укладання договорів оренди»
від 03.12.1997 року № 494 «Про заходи щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, 
які залишилися без піклування батьків».

3. Питання які будуть вивчатись.

Наповнення місцевого бюджету.
Режим економії та раціонального використання державних коштів, передбачених 
для утримання бюджетних установ сільської ради.

4. Надання практичної допомоги
Керівникам установ та організацій незалежно від їх форм власності, що функціонують 
на території сільської ради посадовими особами з питань дотримання та виконання 
Законів України, рішень виконавчого комітету.

5. Наради і зустрічі

4.1. БІаради з працівниками апарату по плануванню роботи та вирішенню доручень РДА 
та власних рішень.

Протягом кварталу

4.2. Наради з соціальними працівниками.
Щовівторка

б.Масові заходи.

5.1. Встановлення пам’ятного меморіалу
5.2. Заходи до дня Перемоги 9 Травня
5.3. Відзначення Дня Матері
5.4. Заходи до Дня захисту дітей



ВЕРГУШВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 31 березня 2016 року № 16

Про стан охорони довкілля, здійснення 
контролю за дотриманням земельного та 
природоохоронного законодавства, використанням 
і охороною земель

Відповідно п.6.(1) ст.,33 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 
Україні” виконком сільської ради

1. Роботу щодо охорони довкілля,контролю за дотриманням земельного та 
природоохоронного законодавства вважати недостатньою.

2. Комісії з питань земельних відносин сільської ради терміново провести 
обстеження земельних ділянок, які не використовуються громадянами за 
призначенням, скласти акти і подати їх на розгляд виконкому, адмінкомісії.

3. Рекомендувати дирекції СТОВ „Колос” вжити термінових заходів, щодо 
наведення належного порядку на виробничих територіях, а також згідно 
санітарних вимог, уживати своєчасних заходів щодо упорядкування сховищ 
органічних і мінеральних добрив.

4. Керівникам установ і організацій, що функціонують на території сільської ради 
незалежно від їх форми власності здійснювати постійний контроль за 
підвідомчими їм територіями, постійно підтримувати належний санітарний 
стан .

5. Затвердити склад комісії з обстеження домогосподарств громадян, які не 
дотримуються санітарцщх-нррм, згідно з додатком.

ВИРІШИВ:

І  "5*Сільський голова У\чд =■ Т.І. Горбенко



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
від 3 1 березня 2016 року № 16

СКЛАД
комісії з обстеження домогосподарств громадян, 

які не дотримуються санітарних норм

Горбенко Тарас Іванович - голова виконавчого комітету, голова
комісії

Лисенко Неля Іванівна - член виконавчого комітету, секретар
комісії

Члени комісії:

Шальонний Валентин Дмитрович - депутат сільської ради, член комісії з
питань земельних відносин

Охріменко Руслан Володимирович -  старший інспектор поліції

Л.Г. ( 'к ічко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

ЗІ березня 2016 року № 17

Про стан розгляду звернень громадян 
в установах на підприємствах 
сільської ради за перший квартал 
2016 року

Відповідно п.(б) 1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про звернення громадян» виконавчий комітет 
сільської ради ВИРІШИВ :

1. Роботу із забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень 
громадян та здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форм власності за перший квартал 
2016 року вважати задовільною.

2. Керівникам установ та організацій сільської ради призначити 
відповідальних осіб за реєстрацію, формування відповідей на письмові 
звернення громадян і привести цю роботу у відповідність до Закону України 
«Про звернення громадян» до 15 квітня 2016 року.

3. Секретарю виконкому Скічко Л.Е. забезпечити своєчасне надання 
відповідей громадянам про результати розгляду звернень та заяв.

4. Контроль за виконання,,,даного рішення покласти на члена виконкому 
Лисенко 11.1.

Сільський голова Т.І. Горбенко

£



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

31 березня 2016 року №18

Про статистичний облік громадян, 
які постійно або тимчасово проживають 
на території сільської ради

Відповідно гі.б (2) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ:

1. Поліпшити роботу щодо обліку громадян, які постійно або тимчасово 
проживають на території сільської ради.

2. Зобов’язати спеціаліста з обліку населення сільської ради Петренко В.II. 
постійно, згідно чинного законодавства проводити облік громадян, що 
проживають на території сільської ради без офіційної реєстрації.

3. Рекомендувати керівникам установ та організацій, що функціонують на 
території сільської ради, проводити прийом громадян на роботу з відміткою 
про реєстрацію на території сільської ради.

4. Організувати цілеспрямовану роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
змін в порядку реєстрації громадян.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому Охріменко
I I . I I .

Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

3 1 березня 2016 року № 19

Про затвердження Положення 
«Про сімейний формуляр» 
сільської бібліотеки

Відповідно підпункту 1 пункту «а» статті 32 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення «Про Сімейний формуляр» сільської бібліотеки 
с. Вергуни, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому 
Товстоноженко О.Б.

Т.І. Горбенко


